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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
Názov:   SPOJENÁ ŠKOLA  
Sídlo:    Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 
Kontaktná adresa:   Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 
IČO:    42090181 
IČ DPH:   2022938357 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000368616/8180 
Číslo telefónu:                   +421 574452305, 
Mobil:                                 +421 917680655 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
podľa § 100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 

„ODSTRÁNENIE  HAVARIJNÉHO  STAVU  PODKROVIA  A  STREŠNEJ 
KRYTINY“ 

 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Hanušovciach nad Topľou, dňa 02.09.2015            ..................……………………….… 
                               Mgr. Ľubomír Mitráš 

               riaditeľ školy    
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 

1 Úvodné ustanovenia: 
1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

               Názov :         SPOJENÁ ŠKOLA  
               Sídlo:          Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 
               Kontaktná adresa:      Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
               Štatutárny orgán:        Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 
               IČO:          42090181 
               IČ DPH:          2022938357 
               Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
               Číslo účtu:         7000368616/8180 
               Číslo telefónu:             +421 574452305, 

         Mobil:                           +421 917680655 
 
 
. 

Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou je v zmysle zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o VO) verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d).  

 

Kontaktné miesto pre doručovanie korešpondencie ako aj pre 
predkladanie ponúk:    

Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Miestnosť: kancelária riaditeľa školy 

 
 
1.2 Kontaktné osoby:    

- Mgr. Ľuboš Sopoliga, tel.:057/4452305, 0917 680 655 

 e-mail:mitrik007@gmail.com  
  
           1.3 Definície pojmov: 

1.3.1 V prípade, ak sa v týchto podkladoch používa pojem „verejný obstarávateľ“  
rozumie sa ním: Spojená škola Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou, 
ktorá vykonáva proces verejného obstarávania zákazky podľa zákona o VO. 

1.3.2 V prípade, ak sa v týchto podkladoch používa pojem „Podzhotoviteľ“ tak 
platí, že je to synonymum pre pojem „subdodávateľ“.  Informácie o zmene 
subdodávateľa sú uvedené najmä v bode 33 tejto časti podkladov. 

 
2 Predmet obstarávania 

2.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v stavebných 
úpravách na budove Spojenej školy, Kukorelliho 552 v Hanušovciach nad Topľou a to 
v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a vo výkaze výmer, ktorý je 
prílohou k súťažným podkladom. Jedná sa o tepelnú izoláciu podkrovných priestorov 
a izolačný náter plechovej strešnej krytiny, ktorý je v havarijnom stave.   
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Bližší opis predmetu zákazky je uvedený najmä v časti B.1 a B.3 súťažných 
podkladov.  

 
  Kód predmetu zákazky z CPV:  
 

Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  
 45214230 - 1 Stavebné práce na objektoch špeciálnych škôl 

 
 

    2.2 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť  B.1 Opis predmetu obstarávania. 
 

2.3 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  80 000,-EUR. 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná 
hodnota tejto zákazky určená verejným obstarávateľom (ku ktorej sa pripočíta DPH), 
môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo 
neprijať ju.   

 
3   Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Nie je teda prípustné predloženie 
ponuky len na časť zákazky.  

 
 

4. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zákazky bude financovaný zo schválených a pridelených finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu SR. Finančné prostriedky boli účelovo pridelené verejnému 
obstarávateľovi Okresným úradom Prešov, odbor školstva.  
Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. 
Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať naraz po ukončení a úspešnom odovzdaní 
diela. Podrobnosti o spôsobe a podkladoch fakturácie sú uvedené v návrhu zmluvy 
o dielo, ktorá sa nachádza v časti B3. súťažných pokladov.  
   
Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní od doručenia a zaevidovania v podateľni  
objednávateľa (verejného obstarávateľa) v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne 
nedostatky. V prípade, že  objednávateľ v priebehu predbežnej finančnej kontroly (vecná 
kontrola), že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti 
daňového dokladu a náležitosti uvedené v zmluve uzavretej s úspešným uchádzačom, 
verejný obstarávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia 
opravenej faktúry alebo iného požadovaného účtovného alebo podporného dokumentu 
verejnému obstarávateľovi. 
  

5.  Zmluva 
5.1  S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v súlade s § 536 a nasl.  

zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

5.2  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného  predmetu 
zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B1 Opis 
predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 

 
6.   Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 

6.1 Miesto dodania predmetu obstarávania je intravilán mesta Hanušovce nad Topľou, 
Kukorelliho 552. 
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Miesto dodania predmetu obstarávania: 
NUTS kód: 
SK041 – Prešovský kraj 

 
Termín dodania predmetu obstarávania:  
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky za nasledovných podmienok:  
Začatie (odovzdanie staveniska): do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
s úspešným uchádzačom. Lehota uskutočnenia /kompletného zhotovenia a odovzdania/ 
diela: 30 dní od odovzdania staveniska. Predpokladaný termín realizácie diela je október 
až november 2015. 
 
Úspešný uchádzač bude zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby 
postupu prác ktorý vypracuje (v súlade s vyššie uvedenými termínmi) a ktorý po 
schválení zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy o dielo 
uzavretej medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom ako príloha č. 2. 
 
Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy uvedenom v časti B.3 týchto podkladov. 

 
7   Oprávnený uchádzač – skupina dodávateľov 

7.1  Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní 
v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade prijatia 
súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto 
skupiny, aby vytvorili právnu formu v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne. 

   
7.2 V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina 

dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý 
bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste 
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude 
verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny 
v celom procese tohto verejného obstarávania, resp. uvedú adresu, na ktorú bude 
verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). 
Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými 
členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe 
k tejto časti podkladov. 

 
7.3 V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaný 
oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) 
a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov 
samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého 
člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca 
skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej 
bude výslovne uvedené, že sa plná moc vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným 
obstarávateľom. 

 

8   Predloženie ponuky           
     8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
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8.2  Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v uzavretom obale 

podľa bodu 21 osobne (počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa) alebo 
poštou na adresu uvedenú v bode 22.1  a v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 22.2.  

 
8.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa 

bodu 22.2 rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie 
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi 
(nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 

 
8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný 

obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a 
času prevzatia ponuky (zväčša na kópiu sprievodného listu uchádzača k ponuke). 

 
8.5 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky 
na predmet zákazky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk k tejto zákazke a v 
súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. 

 
9   Variantné riešenie 

9.1   Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

10   Platnosť ponuky 
        10.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.11.2015. 

 
10.2 V prípade, ak bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, 

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a prijať 
(uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  
prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti. 

 
11   Náklady na ponuku 

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1. a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po  
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú 
ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa. 

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

12   Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, doručovanie 
12.1Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. 
 

12.2 Pri poskytnutí informácií zo strany obstarávateľa, ale aj uchádzača elektronickou 
poštou alebo faxom (ďalej len “elektronické prostriedky”), tieto informácie sa doručia 
aj v listinnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými 
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prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt tak, aby bola zaručená 
pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácii. V prípade, ak nebude 
v uvedenej lehote verejnému obstarávateľovi doručená informácia aj v listinnej 
forme, nemusí na informáciu zaslanú elektronickými prostriedkami verejný 
obstarávateľ prihliadať. 

 

12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie v elektronickej podobe a informácie 
doručenej v listinnej forme je rozhodujúca listinná forma. 

 
12.4.Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom 

a uchádzačom alebo záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia 
o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom 
konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). 

 
 

13   Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
 
13.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch alebo vo výzve 

na prekladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 12 požiadať 
o ich vysvetlenie na adrese:   
Spojená škola Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Kontaktná osoba  
- Mgr. Ľuboš Sopoliga, tel.:057/4452305, 0917 680 655 

 e-mail: mitrik007@gmail.com 
 

13.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podmienok uvedených v 
súťažných podkladoch alebo vo Výzve na predkladanie ponúk k tejto zákazke sa 
považuje požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 13.1 a bodu 12 
najneskôr do 21.09.2015 do 14,00 hod. 

 
13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov, predloženej zo strany 
ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu 12 a 13, sa poskytne súčasne všetkým 
záujemcom bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti o vysvetlenie. 

 

14    Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
        Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa odporúča. Uskutoční sa 16.09. 2015 
o 10:00 hodine. Verejný obstarávateľ považuje obhliadku miesta plnenia zákazky za  dôležitú  
pre každého záujemcu z hľadiska stanovenia postupu prác a k stanoveniu reálnej ponukovej 
ceny za plnenie predmetu zákazky. 

Kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky: Ľuboš Sopoliga,  
Telefón: 057/4452305,  Mobil: 0917 680 655,  E-mail: mitrik007@gmail.com  

      Záujem o obhliadku staveniska je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe najneskôr  
predchádzajúci    deň do 14:00 hod písomne, E-mailom alebo telefonicky. 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

15   Jazyk ponuky 
15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. 
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15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do 
slovenského   jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov 
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci  úradný preklad v slovenskom  
jazyku. 

 
16   Obsah ponuky 

16.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

         
                 16.1.1  Identifikačné údaje uchádzača: Názov – obchodné meno, adresu 

                             sídla/miesta podnikania uchádzača.  Ak ponuku predkladá skupina 

                             dodávateľov, ponuka musí obsahovať aj  kompletný  samostatný zoznam 

                             členov skupiny dodávateľov s uvedením ich názvu – obchodného mena 

                             a adresy sídla/miesta podnikania a určenie člena skupiny, ktorý bude 

                             určený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny 

                             dodávateľov a na právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého 

                             procesu verejného obstarávania. Určenie tohto člena sa vyžaduje predložiť 

                             vo forme dokladu – plnej moci, ktorý bude podpísaný všetkými členmi 

                             skupiny dodávateľov a bude predložený ako originál, alebo úradne overená 

                             kópia. 

 16.1.2 vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za 
každého samostatne) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto 
časti podkladov), 

16.1.3  vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za 
každého  samostatne) o tom, že súhlasí so súťažnými podmienkami 
a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania 
predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) (vzor čestného vyhlásenia 
nájdete v prílohe k tejto časti podkladov),  

16.1.4 v prípade, ak ponuku predkladá skupina, bude súčasťou ponuky aj 
samostatný list – vyhlásenie podľa bodu 7.2 tejto časti týchto podkladov 
(odporúčaný vzor vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov), 

16.1.5 samostatný súpis návrhov na plnenie kritérií určených verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena uchádzača (vzor 
samostatného súpisu návrhov na plnenie kritérií  je uvedený v časti A.3 
týchto podkladov,  

 16.1.6 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa Výzvy na 
predkladanie ponúk a podľa časti A.2 týchto súťažných podkladov, 

                  16.1.7 dokumenty v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD) podľa 
                             bodu 20.3 tejto časti podkladov),  

16.1.8  Zmluvu o dielo – uchádzač predloží zmluvu o dielo podľa vzoru uvedeného 
v časti B.3 týchto podkladov a ku zmluve priloží prílohu č. 1, prílohu č. 2 
a prílohu č. 3.  
Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho 
uchádzač nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Zmluva musí 
byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  
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V prípade, ak uchádzačom bude skupina  v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
návrh zmluvy bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov 
skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené 
údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V opačnom prípade 
bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky. 
V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého 
člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený 
zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú 
fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj 
na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. 
Zmluva musí byť vyhotovená v súlade so súťažnými podkladmi. 
Ku zmluve priloží uchádzač: 
a) prílohu č. 1 – ocenený výkaz výmer (kalkuláciu svojej ponukovej ceny),   
b) prílohu č. 2 - harmonogram stavebných prác,   
c) prílohu č. 3: Zoznam subdodávateľov (tzv. podzhotoviteľov), v ktorom 

uvedie: podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, 
navrhovaných subdodávateľov predmety subdodávok a čestné 
vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia 
bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

16.1.9  Čestné vyhlásenie o subdodávkach (vzor čestného vyhlásenia nájdete 
v prílohe k tejto časti podkladov). Podrobnosti o subdodávkach sú uvedené 
v bode 33 tejto časti podkladov  (pozn.: toto čestné vyhlásenie sa požaduje 
predložiť nasledovne:  
a) ak nebudete využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečíte sami, 

tak: Do ponuky vložte čestné vyhlásenie, v ktorom vyznačíte možnosť: 
a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám 
(prosím, dodržte text tohto vyhlásenia, najmä kvôli podpisu vyhlásenia 
o pravidlách pre zmenu subdodávateľov počas trvania zmluvy), 

b) ak budete využívať subdodávky a celé plnenie nezabezpečíte sami, tak: 
Do ponuky vložte čestné vyhlásenie, v ktorom vyznačíte možnosť b), 
vypíšte požadované údaje aj s  uvedením podielu zákazky, ktorý má 
uchádzač v úmysle zadať tretím osobám v % a aj v € bez DPH. 
 

17   Splnenie podmienok účasti uchádzačov 
17.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa Výzvy na predkladanie 

ponúk a podľa časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov  bude založené na 
posúdení splnenia:   
17.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §  100, § 26 a § 26a 

zákona o verejnom obstarávaní  a 
17.1.2 požadovaných podmienok účasti, týkajúcich sa:  

17.1.2.1 finančného alebo ekonomického postavenia,  
17.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, 
17.1.2.3 zabezpečenia kvality a environmentálneho manažérstva, 
ak sú vyžadované. 
 

17.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 17.1 
sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek 
uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v časti  A.2 Podmienky účasti 
uchádzačov. 
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17.3 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
musia byť súčasťou ponuky. Všetky dokumenty musia byť predložené verejnému 
obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia 
dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak). Verejný obstarávateľ vylúči z 
verejného obstarávania uchádzača, ak:  
a) nesplní podmienky účasti,  
b) predloží neplatné doklady,  
c) nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote 
alebo  
d) poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.  
 

17.4 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie minimálnej úrovne 
požadovanej verejným obstarávateľom. 

 

18 Zábezpeka 
18.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje. 

  
19   Mena a ceny uvádzané v ponuke 

19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu 
je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú 
cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného 
čísla je číslica 0. Ak určí jeho ponukovú cenu/ceny na viac desatinných miest ako na 
dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne 
platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať 
smerom nahor).  Jednotlivé ceny vo výkaze výmer (rozpočte) môžu byť určené aj s 
viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú ako 
návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 
desatinné miesta. 

 
19.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
19.3.2 výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto 
skutočnosť, 
19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

20   Vyhotovenie ponuky 
20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo 

tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
 

20.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo Výzve na 
predkladanie ponúk a  v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo 
dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

 
20.3. Uchádzač  predkladá verejnému obstarávateľovi  dokumenty v listinnej 

podobe a  predloží ich súčasne  aj v elektronickej podobe na pamäťovom 
médiu (CD/DVD), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú 
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a 
priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia 
podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 
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Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

21   Označenie obalov ponúk 
21.1  Uchádzač ponuku predkladá tak, že vloží ponuku do spoločného obalu, ktorý 

musí byť uzatvorený.   

21.2 Obal ponuky  musí obsahovať nasledovné údaje:   
21.2.1  adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1, 
21.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta 

podnikania), v prípade účasti skupiny, na obálke bude uvedená adresa (t. z. 
názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania toho 
člena skupiny, ktorého si členovia skupiny určili na komunikáciu 
s obstarávateľom v zmysle bodu 7.2 tejto časti podkladov). Na obálke bude 
súčasne aj označenie: „SKUPINA“ a súčasne budú na obálke uvedené názvy 
alebo obchodné mená všetkých členov skupiny. 

21.2.3 označenie “súťaž - neotvárať”, 
21.2.4 označenie heslom zákazky:  

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 
 
22   Miesto a lehota na predkladanie ponúk, doplnenie, odvolanie a zmeny ponuky 

22.1 Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas 
prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  
Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Miestnosť: kancelária riaditeľa školy  
 
 

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 
Pracovné dni: Pondelok až Piatok: 08,00-12,00 a 13,00 - 14,00 hod.  
 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 29.09.2015 o 1000 hod. 
 
22.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 

sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
22.4 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  
 

22.5 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na 
adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 22.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2  a na adresu podľa bodu 22.1. 

 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

23   Otváranie obálok s ponukami 
23.1 Otváranie obálok s ponukami  sa uskutoční dňa 29.09.2015 o 1400 h. na adrese:  

Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Miestnosť: kancelária riaditeľa školy 

 

         23.2 Na otváraní obálok s ponukami v súlade s §100 ods. 6 zákona o VO sa môžu 
                 zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku.  
                 Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym 
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                 orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
        splnomocnenou na jeho zastupovanie. 

 
23.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 

uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom 
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača alebo zástupca skupiny uchádzačov sa 
preukáže preukazom totožnosti a originálom plnej  moci uchádzača (alebo jej 
úradne overenou kópiou) na zastupovanie. 

 
23.4 Verejný obstarávateľ (komisia) overí neporušenosť ponuky, a zverejní obchodné 

mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie 
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené ponuke, sa nezverejňujú; 

 
23.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a 

bude najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk, zaslaná zápisnica 
z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných 
mien, sídiel alebo miest podnikania a ich návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú 
vyjadriť číslom; 

 

24   Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
24.1 Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 

informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel 
uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné 
informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované za porušenie 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku 
verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5, § 
49a a § 102 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosti 
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu ako aj povinnosti predložiť 
dokumentáciu o tejto zákazke na jej overenie poskytovateľovi NFP, resp. ním 
určenej organizácii/agentúre.  
 

24.2 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 
obstarávateľa nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať 
informácie o obsahu ponúk. 

 
25   Preskúmanie ponúk 

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám na predmet zákazky uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a 
v týchto súťažných podkladoch.  

 

25.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 

 

26   Platnosť ponúk  
26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré spĺňajú  

náležitosti ponuky.  
 
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným 
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obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk k tejto zákazke a v týchto 
súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. 

 
26.3 Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 

dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 
 
26.4 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky alebo budú 

obsahovať obmedzenia a výhrady, budú z verejného obstarávania vylúčené. O 
vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne 
upovedomený. 

 

27   Vysvetľovanie ponúk 
27.1  Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením 

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 
27.2 Ak sa objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, 

komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti 
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 
pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 

hospodárnosti poskytovaných služieb, 
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k 

dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie 
služby, 

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 
uchádzačom, 

d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných 
podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia 
stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby, 

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
  V odôvodnení návrhu ceny (vyhotovenom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a v súlade s pokynmi komisie) musí uchádzač preukázať aj 
to, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky. 

27.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky 
účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa  na predmet zákazky, 
mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá 
je najmenej o 

a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,  
b) 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a 
zároveň  

c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym 
číslom. 

 
27.4 Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať 

uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predloženého 
odôvodnenia. 

 
27. 5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí 

byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc 
bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ 
vylúči ponuku. 
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27. 6 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:     

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.1 
tejto časti podkladov a § 42 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o 
vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.1 
tejto časti podkladov a  podľa § 42 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 
27.2 tejto časti podkladov a podľa § 42 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia 
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 

e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v 
súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2, a 27.5 tejto časti podkladov a podľa § 42 
ods. 3  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

         
          

27. 7 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia 
a možnosti uplatnenia revíznych postupov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

 
28   Oprava chýb 

28.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v 
prípade:  
28.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude 

platiť suma uvedená číslom, 
28.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba 

vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, 
platiť bude jednotková cena, 

28.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, platiť 
bude celková cena položky tak ako je uvedená a opraví sa len desatinná 
čiarka, 

28.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte 
jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet 
jednotlivých položiek a pod. 

 
28.2 O vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a ak ide o opravu 

v návrhu zmluvy, bude požiadaný o predloženie nového návrhu zmluvy. Ostatné 
opravené dokumenty už uchádzač nepredkladá.    

 
29   Mena na vyhodnotenie ponúk 

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách. 
 

30   Hodnotenie ponúk 
30.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií 

na hodnotenie ponúk uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk k tejto zákazke a 
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spôsobom určeným v časti  A.2  Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich 
uplatnenia. 

 
30.2 Komisia na vyhodnotenie ponúk identifikuje uchádzačov, ktorí neboli vylúčení 

a ktorých ponuky  neboli zo súťaže vylúčené a ich ponuky budú vyhodnocované. 
 
30.3 Elektronická aukcia sa pri tejto zákazke nepoužije. 

 
 

Časť VI. 
Prijatie zmluvy 

 

31   Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk 
31.1  Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk 
vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti 
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ  podľa § 33, 
pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie 
podmienok účasti. 

 
31.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 31.1 

tejto časti súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 
uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, 
že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že 
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách 
a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a možnosti uplatnenia revíznych postupov 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
32   Prijatie zmluvy 

32.1 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť 
uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona 
o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný 
uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ 
ich môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v 
poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu 
uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 
potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená do 30 dní odo dňa, 
keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť 
zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. 
Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby 
mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne 
vyzvaní. 
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32.2 Návrh zmluvy bude prijatý, v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, najneskôr do 30.11.2015. V prípade, ak bude uplatnený revízny postup 
zo strany ktoréhokoľvek uchádzača  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať 
zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  prípadoch 
viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti. 

 

32.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov 
s výnimkou podľa bodu 24 tejto časti týchto podkladov a s výnimkou povinnosti 
uverejniť ponuky podľa § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.  

 
32.4 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky,  

resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný 
obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení  
ponúk ako ďalší v poradí, t. z. ktorý navrhol najnižšiu cenu za predmet obstarávania 
s DPH z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi dovtedy neúspešných 
uchádzačov. V tomto prípade sa teda uskutoční nové vyhodnotenie ponúk. Za 
odstúpenie uchádzača od zmluvy považuje verejný obstarávateľ najmä tieto 
situácie, ak: 

 úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému 
obstarávateľovi, 

 uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 
uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v zmysle týchto 
podkladov (najmä bod 32 tejto časti súťažných podkladov) 

 úspešný uchádzač napriek výzve verejného obstarávateľa odmietne predložiť 
verejnému obstarávateľovi upravený návrh zmluvy (v  prípade opravy zrejmej 
chyby podľa bodu 28 tejto časti týchto podkladov),  
 

32.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž aj v prípade, ak všetky 
ponuky budú neprijateľné podľa bodu 2.3 časti A.1 súťažných podkladov. 

 
Časť VII. 

Subdodávky 

 
33.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.  
 
33.2 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky 
alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie 
akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.  

 
33.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:  
a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,  
b) navrhovaných subdodávateľov  
c) predmety subdodávok a  
d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  
tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie 
zmluvy.  
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Za týmto účelom vypracoval verejný obstarávateľ odporúčaný vzor vyhlásenia, ktoré má 
byť súčasťou ponuky a v ktorom uchádzač uvedie, či uchádzač bude využívať 
subdodávky (v tom prípade vyplní ďalšie údaje uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam 
subdodávateľov a pod.) alebo uvedie, že nebude využívať subdodávky a celé plnenie 
zmluvy zabezpečí sám. Podrobnosti o tom, ako a do ktorej časti ponuky vložiť toto 
vyhlásenie sú uvedené v bode 16 tejto časti týchto podkladov. 

 
33.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 
v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v 
úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a 
čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a §26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky 
podľa § 26 ods. 1 a §26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo si v prípade 
pochybností môže overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov 
podľa § 26, § 26a príp. § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia 
ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa 
podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), má verejný 
obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za 
každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

 
33.5  Vzhľadom ku skutočnosti, že zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neobsahuje legálnu 
definíciu pojmu „subdodávateľ“, verejný obstarávateľ (aj v súlade s Metodickým 
usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6706-5000/2013 z 12.06.2013) uvádza, 
že na účely tejto zákazky sa osoba, ktorej zdroje  sú uchádzačom využívané na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia uchádzača alebo ktorými uchádzač 
preukazuje v tejto zákazke technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, nie je 
považovaná za subdodávateľa a teda v prípade aplikácie § 27 ods. 2 alebo § 28 ods. 2 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nejde o subdodávku. 
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VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania  

(t. z. s návrhom zmluvy) 

 

Uchádzač:........................................................,so sídlom ...........................................................,       

IČO: .................. týmto čestne vyhlasuje, že súhlasí so súťažnými podmienkami 

a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu 

obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných 

prác podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania 

č.176/2015 z 07.09.2015, pod sp. zn. 18400): 

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou, IČO: 42090181. 
. 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
 

 V ........................, dňa............................ 

 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, ktorú 

uchádzač predložil v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.176/2015 

z 07.09.2015, pod sp. zn. 18400 

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad 

Topľou, IČO: 42090181. 

sú pravdivé a úplne. 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

  

V ........................, dňa............................ 

 
      ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 
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VYHLÁSENIE  O VYTVORENÍ SKUPINY  A PLNÁ MOC 

 
Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 1 a  

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 2 a 

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 3 
(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny) 

 

týmto vyhlasujeme, že ponuku v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.176/2015 

z 07.09.2015, pod sp. zn. 18400): 

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad 

Topľou, IČO: 42090181. 

 

predkladáme spoločne, ako skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 
Zároveň splnomocňujeme spomedzi seba účastníka:........................................................, so 
sídlom ..........................................................., IČO: .................., na komunikáciu s verejným 
obstarávateľom a na zastupovanie všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného 
obstarávania.   
 
Taktiež uvádzame adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. 
oznámenie o výsledku súťaže a pod.):    ..................................................................................... 
 
Zároveň uvádzame, že táto plná moc sa vzťahuje - nevzťahuje* aj na podpis zmluvy 
s verejným obstarávateľom v prípade, ak by sme boli v tejto zákaze úspešným uchádzačom.  
 
Zároveň prehlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 1 
V ........................, dňa......................... 

 
      ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 2 

V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 3 
 

(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny) 

*nehodiace sa škrknite 
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ĆESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných 

prác podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania 

č.176/2015 z 07.09.2015, pod sp. zn. 18400): 

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad 

Topľou, IČO: 42090181: 

 

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená 

neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia 

zmluvy, ktoré sú uvedené v bode 33 časti A.1 súťažných podkladov)
 1 

 

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1 

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 
..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH 

2. navrhovaní subdodávatelia2 

Názov Sídlo IČO Kontaktná osoba 

    

    

    

3. predmety subdodávok: 2 

Názov subdodávateľa Predmet subdodávky 

  

  

  

4. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, 
ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, 
musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 
26,§26a, príp. § 128 zákona o verenom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1a §26a zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),  má verejný obstarávateľ 
právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny 
predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

 

V ........................, dňa............................ 

 
      ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača3 

 
1 
Nehodiace sa prečiarknite 

2
 použite koľkokrát je potrebné 

3
 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny). 

Podrobnosti, akým spôsobom je potrebné predložiť toto vyhlásenie sú uvedené v bode 16 časti A.1 súťažných podkladov.  
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
 
Názov:   SPOJENÁ ŠKOLA  
Sídlo:    Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 
Kontaktná adresa:   Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 
IČO:    42090181 
IČ DPH:   2022938357 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000368616/8180 
Číslo telefónu:                   +421 574452305, 
Mobil:                                 +421 917680655 
 
 
 
 
 

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
podľa § 100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 

„ODSTRÁNENIE  HAVARIJNÉHO  STAVU  PODKROVIA  A  STREŠNEJ 
KRYTINY“ 

 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 
 
 
 
 

A.2  PODMIENKY ÚČASTI 
 
 
 
 
 
 
 

Hanušovce nad Topľou, september 2015 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI  

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti uvedené vo Výzve na predloženie 
ponuky v Oddiely III Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie. 
 
1.   Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26, §26a a § 100 

zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia a preukazovania 
majetkovej účasti): 

 

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 
26 ods. 1  zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych 
dokladov alebo overených kópií dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bude vyhodnocované 
v súlade s § 26 a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 
10/2013 z 23.07.2013 a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 5/2015 z 15.05.2015 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom 
obstarávaní.  

Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže 
v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na 
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. 

V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu 
podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu k uchádzačovi 
alebo záujemcovi bezodplatne poskytne. 

 
1.2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti 

uvedené v § 26a.zákona o verejnom obstarávaní. 
     Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona preukázal, že nie je   
     osobou podľa § 26a ods. 1 a 2  zákona.  
     Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z  
     obchodného registra alebo  výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam 
     akcionárov vedený akciovou spoločnosťou, doklad vydaný centrálnym depozitárom 
     cenných papierov alebo obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných  
     štátov, nie staršie ako tri mesiace.   

 

Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených  podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti: 

    Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia a preukázanie majetkovej účasti 
    vyplývajú z § 26 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní a ich vyžadovanie vyplýva priamo 
    z § 32 ods.1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.1 a § 26a zákona 
o verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti 
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) 
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zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 

2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 
finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní: 

 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 
svoje finančné alebo ekonomické postavenie: 

 
2.1  Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie 

ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom  uplynie lehota na predkladanie ponúk. Vyjadrenie 
banky musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, 
v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je 
predmetom exekúcie. Verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej 
banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.  V prípade, ak sa banka vyjadrí, že 
uchádzač je  v nepovolenom debete, alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo 
že uchádzač nedodržuje splátkový kalendár, bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.   
 
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami 
oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má 
vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v 
Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia  je 
uvedený v tejto časti týchto podkladov.  

        Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť 
v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii.   

 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrada za predmet zákazky bude fakturovaná s určitým časovým 
odstupom, verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne 
ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať zákazku a zrealizovať zákazku aj bez 
predchádzajúcich záloh a preddavkov (napr. že bude schopný zabezpečiť nákup 
potrebných materiálov na uskutočňovanie stavebných prác atď.). Táto podmienka 
účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o schopnosti 
uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý 
uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných 
problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy (napr. o účte, ktorý je 
zablokovaný exekútorom a pod.). Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre 
to, aby bol uchádzač schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky. 

 
  2.2.   Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné 

v závislosti  od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti podľa § 27 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

      2.2.1. Uchádzač preukáže túto podmienku  prehľadom o celkovom obrate a k prehľadu 
predloží Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch  (originály alebo overené 
fotokópie) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti  od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti. Na predložených dokladoch musí byť potvrdenie miestne 
príslušného správcu dane alebo audítora (potvrdzujúce pravdivosť údajov uvedených 
v predložených dokladoch) a v prípade, ak to nie je možné, doloží uchádzač potvrdenie 
daňového úradu o odvedenej dani z príjmov, prípadne predloží iný doklad ekvivalentný podľa 
práva EÚ (ktorý bude dôkazom o reálností údajov uvedených v predloženej účtovnej závierke 
alebo v ekvivalentnom doklade). Alebo uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v 
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Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený 
dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu 
umiestnenia dokumentu na Internete). 

 
      2.2.2. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia 
tejto podmienky skutočnosť, aby minimálna výška dosiahnutého celkového obratu uchádzača 
v súčte za posledné tri hospodárske roky alebo od začiatku prevádzkovania činnosti, bola u 
uchádzača vyššia ako 700.000,- € bez DPH (slovom  sedemsto tisíc EUR). V prípade skupiny 
dodávateľov sa minimálna výška obratu týka skupiny ako celku. 
 

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrady za poskytnuté služby budú vykonávané s určitým časovým 
odstupom, verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky 
silný, aby bol schopný zrealizovať zákazku. Výška celkového obratu uchádzača je jedným z 
ukazovateľov, ktorými uchádzač preukáže svoje finančné postavenie na trhu a ktorým dokáže 
verejného obstarávateľa presvedčiť o ekonomickom postavení a zázemí, ktoré je tiež zárukou 
toho, že uchádzač je ekonomicky spôsobilý plniť zákazku. 

 
 

 
2.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so 
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni 
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky 
účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú 
boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca 
preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania 
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť 
len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 
 
 
3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 

technickú   alebo odbornú spôsobilosť § 28 zákona o verejnom obstarávaní : 
 

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje  
(odbornú) technickú spôsobilosť:  
 

3.1   Zoznam stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je 
predmet tejto zákazky (t. z. pozemné stavby – výstavba/rekonštrukcia – pre účely tejto 
zákazky sa za pozemné stavby  považujú priestorovo sústredené zastrešené budovy 
vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na 
ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu - najmä 
bytové budovy a nebytové budovy)  podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty na 
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predkladanie ponúk (v rozhodnom období), doplneným potvrdeniami o uspokojivom 
vykonaní stavebných prác s uvedením  všetkých náležitostí, ktoré vyžaduje § 28 ods. 
1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – t. z. s uvedením cien, miest a 
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných 
podmienok.  
 
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé uskutočnené 
stavebné práce (t. z. aj pre každú tzv. „referenciu“) aj stručný opis prác, aby bolo 
možné overiť, či išlo o uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo 
porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky (t. z. či išlo o pozemné 
stavby – výstavba/rekonštrukcia – pre účely tejto zákazky sa za pozemné stavby  
považujú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, 
ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; 
nemusia mať steny, ale musia mať strechu - najmä bytové budovy a nebytové 
budovy), pokiaľ to nie je zrejmé už zo samotného názvu zmluvy - „referencie“ 
uvedeného na potvrdení odberateľa. 
 
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné 
práce aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa 
a prípadne aj telefón na ňu.  
 
Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti 
stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období (t. z. predchádzajúcich 
päť rokov k termínu lehoty na predkladanie ponúk) ak by išlo o práce, ktoré boli začaté 
a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia (ktorým sa rozumie 
predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty na predkladanie ponúk), uchádzač je 
povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) 
aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v 
rozhodnom období (ktorým sa rozumie predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty 
na predkladanie ponúk).  

 

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto 
podmienky skutočnosť, aby uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami) 
preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru 
ako je predmet tejto zákazky (t. z. pozemné stavby – výstavba/rekonštrukcia – pre 
účely tejto zákazky sa za pozemné stavby považujú priestorovo sústredené 
zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky 
vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia 
mať strechu - najmä bytové budovy a nebytové budovy)   v rozhodnom období (ktorým 
sa rozumie predchádzajúcich päť rokov k termínu lehoty na predkladanie ponúk) 
v minimálnom počte 5 stavieb, s tým, že aspoň jedna stavebná práca rovnakého alebo 
porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky musí byť v objeme vyššom 
ako 75.000,- € bez DPH. 
 

 Pri každej referencii (t. z. pri každých uskutočnených prácach) platí:  

 ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 
dokladom je referencia podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní, 

 ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie 
uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
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Pozn.: Podľa § 155m ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
platí, že: Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak 
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov 
odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a 
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným 
dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa 
tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013. Splnenie podmienky účasti 
podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia 
evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a 
ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli 
realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 
2013. Evidencia referencií podľa § 9a zákona o VO a vzor referencie podľa § 
9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené dňa 01.03.2014.  

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u 
odberateľov uvedených v zozname.  
 
Ak bude v zozname  uskutočnených  prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený 
objem v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej 
meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2010 až 2014 zverejnený ECB - 
Európskej centrálnej banky ako posledný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2015, 
bude použitý prepočet aktuálny ku dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v 
rámci rozhodného obdobia rozumie rok, v  ktorom bola uzavretá zmluva, na základe 
ktorej sa uskutočňovali stavebné práce (t. z. nie rok začatia ani rok ukončenia, príp. 
skolaudovania prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej 
mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 

 

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
 Zoznam uskutočnených stavebných prác za  predchádzajúcich 5 rokov má slúžiť na 

to, aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním 
stavieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená primerane 
k predpokladanej hodnote zákazky a je pod jej úrovňou, čo verejný obstarávateľ 
považuje za primerané a podporujúce hospodársku súťaž.  
 
 

3.2  Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác (podľa § 28 
ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže uchádzač 
nasledovne: Uchádzač v ponuke predloží doklady o odbornej spôsobilosti 
stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 
46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ. Uchádzač predloží 
osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho 
alebo iný ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ (predloží buď originál 
alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej bude originál pečiatky tohto 
stavbyvedúceho a jeho podpis).  
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  Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto 
podmienky podmienku, aby uchádzač preukázal, že disponuje dostatočným počtom  
osôb, ktorých dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti 
podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo dokladom ekvivalentným 
podľa práva EÚ preukazuje splnenia tejto podmienky účasti, pričom za dostatočný 
počet sa považuje počet min. 1 takúto osobu. Uchádzač teda v ponuke predloží 
doklady o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 
1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v 
spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ 
pre min. 1 osobu.  

 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Požiadavka na predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na 
vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ je nevyhnutnosťou vyplývajúcou z 
platnej legislatívy pri uskutočňovaní stavieb. 

 
 3.3  Podľa § 28, ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí 
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, 
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a 
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo 
odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej 
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k 
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený 
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. 

    
 

4. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému 
obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne  overená kópia 
dokumentu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

 
5. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak nesplní 

podmienky účasti, predloží neplatné doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým 
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uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo 
pozmenené), nepredloží  po písomnej žiadosti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne 
nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

 

6. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne 
požadovanej verejným obstarávateľom. 

 

7.  Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač/uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. V prípade, ak podľa § 32 ods. 11 zákona o VO nedošlo k 
predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný 
obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí 
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v 
poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety bude  
postupovať verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom 
vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a 
nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti ku 
dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie 
ponúk. Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
podľa § 26, 26a, 27 a/alebo 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vydané aj 
po dni predloženia ponuky alebo po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie 
ponúk, avšak musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu 
predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk 
alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola 
splnená ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na 
predkladanie ponúk. Rovnako nie je vylúčené ani to, aby boli predložené doklady, 
ktoré boli vydané pred dňom alebo v deň, v ktorom uplynie lehota na predkladanie 
ponúk tieto doklady však nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie 
lehota na predkladanie ponúk a to pri tých dokladoch, pri ktorých je to uvedené 
vyššie (napr. vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky 
nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie 
ponúk.  
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA   

O VEDENÍ  ÚČTOV 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenie podľa  

§ 27 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov v podlimitnej zákazke na 

uskutočnenie stavebných prác zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku 

verejného obstarávania č.176/2015 z 07.09.2015, pod sp. zn. 18400): 

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad 

Topľou, IČO: 42090181. 

 

vyhlasujem, že: 

 
a) mám vedené účty v len týchto bankách*:  

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. .............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 

6. .............................................................................................. 

7. .............................................................................................. 

 
b) nemám vedený účet v žiadnej inej banke ako v tých, ktoré som uviedol vyššie (ani v 

Slovenskej republike a ani v zahraničí).  
 
 
 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

 
 V ............................................., dňa............................ 

 
 
 
      ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 

 
*použite toľko krát, koľko je potrebné. 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  

 
O CELKOVOM OBRATE  

 
 
 
 
 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenie podľa  

§ 27 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov v podlimitnej zákazke na 

uskutočnenie stavebných prác zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej Vestníku verejného 

obstarávania č.176/2015 z 07.09.2015, pod sp. zn. 18400): 

 

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou, IČO: 42090181. 
 

vyhlasujem, že: 
 
výška obratu za obdobie posledných troch hospodárskych rokov, ktorým je obdobie od 
.................. do .................. je u uchádzača .....................,- € bez DPH (slovom  
.................................... EUR). 
 
 
  

 
 

Tiež prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
 
 V ........................, dňa............................ 
 
 
 
 
      ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača* 
 

 
 
 
 
 
 
 
* 

V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny). 
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
 
Názov:   SPOJENÁ ŠKOLA  
Sídlo:    Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 
Kontaktná adresa:   Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 
IČO:    42090181 
IČ DPH:   2022938357 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000368616/8180 
Číslo telefónu:                   +421 574452305, 
Mobil:                                 +421 917680655 
 
 
 
 
 

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
podľa § 100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 

„ODSTRÁNENIE  HAVARIJNÉHO  STAVU  PODKROVIA  A  STREŠNEJ 
KRYTINY“ 

 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 

 
A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
 
 
 
 
 
 

Hanušovce nad Topľou, september 2015 
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
        a) Najnižšia cena - cena celkom s DPH za celý predmet zákazky v €  
 

  Postup vyhodnotenia: V rámci vyhodnotenia ponúk, podľa kritéria stanoveného na 
vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ, resp. komisia určí poradie uchádzačov 
porovnaním výšky navrhnutých celkových ponukových cien uchádzačov za dodanie 
celého predmetu zákazky vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Komisia teda zostaví poradie všetkých hodnotených ponúk podľa 
celkových cien s DPH za celý predmet zákazky. Ponuku s najnižšou cenou celkom 
s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky 
zaradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou celkom s DPH za celý 
premet zákazky zaradí komisia na posledné miesto poradia.  

 
2. Podľa kritérií sa hodnotí: 

Kritérium: Najnižšia cena (cena celkom s DPH za celý predmet zákazky) - hodnotí sa 
výška celkovej ceny za dodanie celého predmetu zákazky - t. z. cena podľa výkazov 
výmer, ktoré sú  uvedené v časti A.1 týchto podkladov (najmä v bode 2).  

 Hodnotí sa teda výška celkovej ceny za dodanie celého  predmetu zákazky, všetkých 
jeho súčastí. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, 
všetky jeho súčasti, dodávky, materiály, práce a výkony. Ponuková cena uchádzača 
musí zahŕňať všetky náklady na dodanie celého predmetu obstarávania verejnému 
obstarávateľovi v zmysle týchto podkladov (vrátane napr. nákladov dopravy do miesta 
dodania, nákladov na zriadenie a prevádzkovanie staveniska, nákladov na dodávky, 
materiály, práce a výkony a pod.). Hodnotia sa ceny v € a vrátane DPH.  

 
3. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení všetky výkazy výmer, ktoré sú 

uvedené vyššie a sú prílohou k týmto súťažným podkladom. Jeho výsledná ponuková 
cena je teda súčtom cien všetkých položiek uvedených vo všetkých výkazoch výmer pri 
dodržaní tam uvedených množstiev (kusov, m. j. a pod.).  T. z. uchádzač vždy doplní 
jeho jednotkovú cenu za položku výkazu výmer, ktorú vynásobí uvedeným množstvom 
(kusmi, m. j. a pod.) a súčet cien všetkých jednotlivých položiek bude jeho ponukovou 
cenou.  
 

4. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena  celkom za 
celý predmet zákazky bude najnižšia za predpokladu, že nenastane neprijateľnosť tejto 
ponuky podľa bodu 2.3 časti A.1 súťažných pokladov 
 

5. Elektronická aukcia sa pri tejto zákazke nepoužije. 
 

6. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 
dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 
 

7. Uchádzač vyplní tlačivo SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – 
ponuková cena uchádzača, ktoré je uvedené na nasledovných stranách týchto 
podkladov.  
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SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – ponuková cena uchádzača  

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.176/2015 z 07.09.2015, pod sp. 

zn. 18400): 

„Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Spojená škola, Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad 

Topľou, IČO: 42090181. 

 
Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom s DPH za celý predmet zákazky 
 
REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY: 

  cena bez DPH DPH Cena s DPH 

 Ponuková cena uchádzača  

Najnižšia cena - cena celkom za celý 
predmet zákazky  

   

 
  
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú 
cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí 
na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle 
všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať 
smerom nahor). Jednotlivé ceny vo výkaze výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými 
miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú predmetom návrhov na plnenie kritéria na 
vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta. 
 
Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie celého predmetu obstarávania 
verejnému obstarávateľovi v zmysle týchto podkladov (vrátane napr. nákladov dopravy do miesta 
dodania, nákladov na zriadenie a prevádzkovanie staveniska, nákladov na dodávky, materiály, práce a 
výkony a pod.). Hodnotia sa ceny v € a vrátane DPH.  
Hodnotia sa ceny v €  vrátane DPH.  
 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 
zákazky určená verejným obstarávateľom (ku ktorej sa pripočíta DPH), môže verejný obstarávateľ 
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.  V tomto prípade by sa uskutočnilo 
nové vyhodnotenie ostatných prijateľných ponúk. 

 
 
V ..............................., dňa .................. 

 
 

 
 
                                                              ...................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača* 

 
 
 
* V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t. z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny) 
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
 
Názov:   SPOJENÁ ŠKOLA  
Sídlo:    Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 
Kontaktná adresa:   Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 
IČO:    42090181 
IČ DPH:   2022938357 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000368616/8180 
Číslo telefónu:                   +421 574452305, 
Mobil:                                 +421 917680655 
 
 
 
 
 

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
podľa § 100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 

„ODSTRÁNENIE  HAVARIJNÉHO  STAVU  PODKROVIA  A  STREŠNEJ 
KRYTINY“ 

 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 

 
B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanušovce nad Topľou. September 2015 
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B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v stavebných 

úpravách na budove Spojenej školy, Kukorelliho 552 v Hanušovciach nad Topľou a to 
v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a vo výkaze výmer, 
ktorý je prílohou k súťažným podkladom. Jedná sa o tepelnú izoláciu podkrovných 
priestorov a izolačný náter plechovej strešnej krytiny, ktorý je v havarijnom stave. 
Stavebné prace pozostávajú z dvoch stavebných objektov: 
Stavebný objekt 1: Odstránenie havarijného stavu podkrovia. 
Stavebný objekt 2: Odstránenie havarijného stavu – náter strechovej krytiny.  
 

2. Stavebný objekt 1: Odstránenie havarijného stavu podkrovia. 
Technický stav podkrovia sa nachádza v havarijnom stave z dôvodu veľkej záťaže od 
násypu, ktorý mal slúžiť pôvodne ako izolácia, ako aj od stavebnej sute, ktorá ostala po 
rekonštrukcii strešnej krytiny, výmeny škridly za krytinu z pozinkovaného plechu. Podľa 
dnes platných noriem je takto tepelne zaizolované podkrovie nevyhovujúce. 
(neefektívne vykurovanie a problematické udržanie tepelnej pohody v budove školy). 
Pre zamedzenie deformácie podlahy a izolácie navrhuje sa zrealizovať v podkroví 
zrealizovať drevené lavičky, ktoré sa položia na nosnú časť krovu. 
Tepelná izolácia je navrhnutá z minerálnej vlny, ktorej hmotnosť nebude mať negatívny 
vplyv na deformáciu podkrovia. 
Navrhuje sa tiež náter drevených konštrukcii krovu protipožiarnym náterom. 
Postup prác:  
Pred samotnou realizáciou zateplenia podkrovných priestorov je potrebné odstrániť 
násyp a sute z priestorov podkrovia. K tomu je treba vytvoriť otvory do strešnej krytiny 
v troch rôznych miestach strechy. Na zhadzovanie násypu a sute z podkrovia je nutné 
použiť plastový sklz, ktorý sa zavedie do kontajnera na stavebnú suť a zakryje sa 
plachtou pre eliminovanie prašnosti. 
Následne sa zrealizujú drevené lavičky. 
Potom sa položí paru nepriepustná fólia a položí sa tepelná izolácia z minerálnej vrstvy 
v dvoch vrstvách. 
Následne sa zrealizuje protipožiarny náter drevených konštrukcii krovu.  
Na záver sa upraví strešná krytina do pôvodného stavu (odstránia sa otvory).   
Presné výmery sú spracované vo výkaze výmer, ktorý je prílohou k SP 

 
3. Stavebný objekt 2: Odstránenie havarijného stavu – náter strešnej krytiny. 

Povrchová úprava strešnej krytiny, pozinkovaný plech, je v havarijnom stave. Korózia 
ohrozuje funkčnosť strešnej krytiny. 
Navrhuje sa komplexná obnova strešnej krytiny nátermi vhodnými pre tento typ krytiny, 
ktorý by podstatne predlžil jej životnosť. 
Postup prác: 
Očistenie povrchu špachľou a následne drôtenou kefou alebo brúsnym papierom, tam 
kde pôvodný náter stratil priľnavosť k povrchu podkladu je potrebné ho celoplošne 
odstrániť. Následne povrch zbaviť zostatkového prachu. 
Očistenie a odmastenie povrchu strešnej krytiny saponátom. 
Náter strechy antikoróznou farbou a následne dva nátery vrchnou farbou.   
Presné výmery sú spracované vo výkaze výmer, ktorý je prílohou k SP 
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4. Realizácia predmetu obstarávania zahŕňa záväzok uchádzača dodať  aj všetky doklady 
potrebné užívaniu diela vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem 
(vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet obstarávania, ak sú 
vyžadované z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne 
spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet obstarávania (pokiaľ z platnej 
legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada). 
 

5.  Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi     
predpismi SR a EÚ (najmä so Stavebným zákonom a pod.) a taktiež musí dodržiavať 
príslušné platné a účinne VZN obcí a miest, na ktorých území sa práce vykonávajú, 
týkajúce sa napr. nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 
týkajúce sa čistoty, atď. Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky platné 
technologické a bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky. 
 

6. Všetky dodávky súvisiace s uskutočňovaním tejto zákazky musia byť dodané ako nové 
dodávky/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. 

7. Verejný obstarávateľ požaduje, aby: 
a) predmet zákazky a všetky jeho časti dosahovali všetky určené parametre  počas 

celej záručnej doby predmetu zákazky,  
b) predmet zákazky musí spĺňať ďalšie, aj v tomto opise predmetu zákazky 

nemenované podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných technických 
a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet 
zákazky, ak sú podľa záväzných a platných technických a právnych noriem 
Slovenskej republiky a Európskej únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto 
podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada), 

c) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi všetky 
doklady na prihlásenie častí predmetu zmluvy do evidencií vedených štátnymi alebo 
samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú (pokiaľ z platnej legislatívy 
takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),  

d) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi 
pasporty, záručné listy, k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, českom jazyku 
(príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého 
jazyka),  

e) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi, 
certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných 
prehliadkach a skúškach a ostané doklady súvisiace s predmetom zákazky, ak sú 
vyžadované podľa platných právnych predpisov (t. z. z použitých materiálov je 
potrebné doložiť platné certifikáty a výsledky preukazných a kontrolných skúšok.) 
(pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku 
neprihliada). 
 

8. V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a pod. obchodným názvom v 
súťažných podkladoch, resp. v projektovej dokumentácií, verejný obstarávateľ 
umožňuje predloženie ponuky podľa § 34 odsek 9 zákona č. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom 
rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii, resp. vo výkaze-výmer z projektovej 
dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, 
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude 
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri 
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výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty 
inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo 
svojej ponuke presne špecifikovať, o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť, 
ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie 
ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či 
ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré 
sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú 
v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácií. 

 
9. Všetky uvedené technické parametre v projekte sú uvedené ako minimálny štandard na 

uskutočňované práce a s tým súvisiace dodávky (nedodržanie rozmeru sa však 
považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky). 
 

10. Uchádzač, ktorý nedodrží požiadavky uvedené v tejto časti podkladov bude  z  
vyhodnotenia vylúčený, resp. bude vylúčená jeho ponuka.  
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
 
Názov:   SPOJENÁ ŠKOLA  
Sídlo:    Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 
Kontaktná adresa:   Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 
IČO:    42090181 
IČ DPH:   2022938357 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000368616/8180 
Číslo telefónu:                   +421 574452305, 
Mobil:                                 +421 917680655 
 
 
 
 
 

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
podľa § 100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 

„ODSTRÁNENIE  HAVARIJNÉHO  STAVU  PODKROVIA  A  STREŠNEJ 
KRYTINY“ 

 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 
 
 
 
 
 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
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Hanušovce nad Topľou, september 2015 

 
 
 
 

B. 2 SPÔSOB URČENIA CENY 

 
1. Ponuková cena, v Eurách,  musí byť zostavená v súlade so zákonom č.18 / 1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon 
vykonáva. 

2. Ceny je potrebné uviesť v € celkom, z toho DPH a bez DPH.  Cena sa bude fakturovať 
v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena sa 
bude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.  

3. Ak je uchádzač platcom dane  z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 
3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
3.2 výška DPH, 
3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. Hodnotia sa ceny vrátane DPH.  

5. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je 
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú 
cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 
číslica 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená 
verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.z. od 
číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Jednotlivé ceny vo výkaze 
výmer (rozpočte) môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková 
ponuková cena/ceny ktoré budú predmetom návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie 
ponúk musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta. 

6. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, všetky jeho časti, 
súčasti. Ponuková cena musí obsahovať cenu za celú požadovanú prácu a všetky 
dodávky, t.j. sumár všetkých  položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazov 
výmer, resp. výpisov materiálu pre všetky tam uvedené objekty. Ponuková cena 
uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému 
obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie 
a prevádzkovanie staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov  a pod.) 

7. Uchádzač musí v cene predmetu obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku 
výkazu-výmer aj jednotkovú cenu. Celková ponuková cena je daná súčinom jednotkovej 
ceny a množstva uvedeného vo výkazoch výmeroch, pre všetky objekty (t. z. ponuková 
cena je súčtom cien všetkých položiek v uvedených vo výkaze-výmer pri dodržaní tam 
uvedených množstiev – kusov, m. j. a pod.). Položky (časti predmetu obstarávania) 
uvedené vo výkaze výmer, resp. výpise materiálu,  pre ktoré uchádzač neuvedie 
jednotkovú cenu, budú považované za  už zahrnuté v iných cenách.  

8. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky projektovej dokumentácie, resp. niektorej časti 
projektovej dokumentácie  – napr. technickej správy alebo chyby/odchýlky vo výkaze 
výmer alebo vo výpise materiálu od projektovej dokumentácie, resp. technickej správy 
v etape spracovania svojej ponuky, ocení ich samostatne a  nezahrnie do celkovej 
ponukovej ceny predmetu obstarávania. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozorní 
verejného obstarávateľa. Tieto položky nebudú zahrnuté do vyhodnotenia, slúžia výlučne 
len pre informáciu verejnému obstarávateľovi o chybách projektanta.  
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
 
Názov:   SPOJENÁ ŠKOLA  
Sídlo:    Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 
Kontaktná adresa:   Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 
IČO:    42090181 
IČ DPH:   2022938357 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000368616/8180 
Číslo telefónu:                   +421 574452305, 
Mobil:                                 +421 917680655 
 
 
 
 
 

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
podľa § 100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 

„ODSTRÁNENIE  HAVARIJNÉHO  STAVU  PODKROVIA  A  STREŠNEJ 
KRYTINY“ 

 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 
 
 
 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
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Hanušovce nad Topľou, september 2015 

 
 
 

 
 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 
1.1 Uchádzač je povinný v ponuke predložiť verejnému obstarávateľovi  Zmluvu 

o dielo pre Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny – uchádzač 

predloží zmluvu o dielo podľa vzoru uvedeného v tejto B.3 (bod 1.2) týchto podkladov 

v 1 vyhotovení. 

 

Ku zmluve priloží uchádzač: 

a) prílohu č. 1 – ocenený výkaz výmer (kalkuláciu svojej ponukovej ceny),   

b) prílohu č. 2 - harmonogram stavebných prác pre  túto stavebnú zákazku,  

c) prílohu č. 3 - Zoznam subdodávateľov pre túto stavebnú zákazku, v ktorom 

uvedie: podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných 

subdodávateľov predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý 

subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa 

§ 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho uchádzač 

nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Zmluvy musia byť vyhotovené 

v súlade so súťažnými podkladmi. 

 

Zmluva musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  

 

V prípade, ak uchádzačom bude skupina  v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy bude 

podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena 

skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny 

dodávateľov samostatne. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača 

považované za odstúpenie od ponuky. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola 

podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu 

splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo 

overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj 

na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. 

 
  
 
 
 



SPOJENÁ ŠKOLA Hanušovce nad Topľou                                                            „Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

Strana | 44  

 

 
 
 

 

Z M L U V A  O  D I E L O  č .  

O d s t r á n e n i e  h a v a r i j n é h o  s t a v u  p o d k r o v i a  s t r e š n e j  

k r y t i n y   

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.  OBJEDNÁVATEĽ:       SPOJENÁ ŠKOLA  

Sídlo:         Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou   

 Štatutárny orgán:       Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 

 Osoba oprávnená jednať 

 v zmluvných veciach:   

 Osoby oprávnené jednať  

 v realizačných veciach:  

 IČO:        42090181 

DIČ:        2022938357 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

    Číslo účtu:       7000368616/8180 

Číslo telefónu:                       +421 574452305, 
Mobil:                                     +421 917680655 

 

 

2. ZHOTOVITEĽ:   

Sídlo:       

Štatutárny orgán:   

Osoba oprávnená jednať 

v zmluvných veciach:   

Osoby oprávnené jednať  

v realizačných veciach:    

IČO: 

IČ DPH:   

DIČ:     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu vo formáte IBAN:    

Telefón:    

e-mail : 

Zapísaný v:   

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej v zmluve aj ako 

„zmluvné strany“ ) 
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(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny 

samostatne. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne) 

 
 
 
 
 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu 
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že bude postupovať pri plnení tejto zmluvy podľa tejto zmluvy a v súlade so 
súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú zhotoviteľ predložil objednávateľovi ako uchádzač v  
podlimitnej  zákazke na uskutočnenie stavebných prác: „Odstránenie havarijného stavu 
podkrovia a strešnej krytiny“ a ktorá je archivovaná u objednávateľa ako súčasť dokumentácie 
o tejto zákazke. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným 
stranám známe, boli zmluvným stranám  navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich 
považujú za súčasť tejto zmluvy.     
 

Čl. I 
PREDMET  ZMLUVY 

 
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v  

tejto zmluve a v súlade s požiadavkami objednávateľa. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.  

1.3 Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela, ktorým je: „Odstránenie havarijného stavu 
podkrovia a strešnej krytiny“, pričom rozsah a podmienky sú definované vo výkaze výmer 
a súťažných podkladoch k tejto zákazke. Jedná sa o tepelnú izoláciu podkrovia a náter 
strešnej krytiny.  

1.4 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v zmysle výkaz výmer/, v zmysle všeobecno-
technických požiadaviek na výstavbu a pri dodržaní STN a príslušných technologických 
postupov. 
 

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa  oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, zhotoviteľ nezistil žiadne skutočnosti, 
ktoré by mu bránili v realizácii diela.  

1.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto zmluvy budú financované 
z prostriedkov zabezpečovaných objednávateľom a preto sa zaväzuje poskytnúť 
objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno očakávať, potrebnú na 
zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy. 

 
 
 

Čl. II 
KVALITA DIELA 

2.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. I., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace 
jeho  riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela. 
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2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania 
diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne. 

2.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 
prác  priebežne, od začiatku po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi, ktoré odovzdá 
objednávateľovi súčasne s odovzdaním diela: 
• správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien; 
• zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie; 
• zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov; 
• osvedčenia o akosti použitých materiálov; 
• kópie zo stavebného denníka; 
• skutočný skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ak sú potrebné; 
• doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele; 
• potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve; 
• potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov /v prípade ak boli zistené/; 
• preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce potvrdený podpisom 

a pečiatkou štatutárneho zástupcu objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného dozoru 
• plán užívania verejnej práce /manuál užívania stavby/ podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. 

z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických 
prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v 
ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí 
byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli 
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby; 

 

2.4  Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný 
a skúšobný plán (KSP) na dobu realizácie predmetu zmluvy. Takto zhotoviteľom 
spracovaný KSP objednávateľ a projektant stavby odsúhlasia do 7 dní odo dňa 
predloženia. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží KSP k odsúhlaseniu v lehote uvedenej 
v texte tohto bodu, bude sa toto bude považovať za podstatné porušenie  zmluvy o dielo. 

2.5. Tento kontrolný skúšobný plán je zhotoviteľ  povinný v priebehu výstavby priebežne 
vypĺňať.  

 
Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č.87/1996 
Z. z. ktorou sa vykonáva Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a považuje sa za cenu maximálnu a platnú počas doby trvania zmluvy,  okrem prípadov 
uvedených v texte tohto článku, body č. 3.8., 3.11.  Takto dohodnutá cena činí :  

 
 Zmluvná cena celkom bez DPH:                 ...................... Slovom:...................................... 
  
      Sadzba DPH a výška  DPH:    20%             ...................... Slovom:....................................... 
  
      Zmluvná cena celkom vrátane DPH:           ...................... Slovom:....................................... 
  (doplní uchádzač) 
 
3.2  Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v prílohe č. 1: Cenová kalkulácia, rozpočet stavby /ocenený výkaz výmer/. 
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3.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené 
práce a dodávky, odborné posudky, certifikáty, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace 
práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo k prevzatiu a kolaudácii stavby a jej 
odovzdaniu do užívania. 

3.4 Cena dohodnutá v bode 3.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, dodacích a platobných podmienok podľa tejto 
zmluvy a súťažných podkladov a to najmä: 

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 
• súvisiacich technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej 

republiky 
• súvisiacich technických normách a predpisoch, platných pre SR ako člena 

Európskej únie 
• normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu stavby, v 

súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch,  

b) podmienok realizácie diela, ktoré zahŕňajú najmä: 
• náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, 
• náklady na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, 

strojov, zariadení a konštrukcii, s výnimkou prípravy a vykonanie komplexného 
vyskúšania a garančných skúšok,    

• náklady na úhradu spotrebovaných energií počas realizácie diela,  
• náklady na úhradu  vodného a stočného v priebehu výstavby, 
• náklady na odvoz a poplatky za uloženie stavebnej sute,  
• náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
• náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu prípadne internetu pre potreby 

výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),  
• náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,  
• náklady na stráženie staveniska a stavby, 
• náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

vrátane nákladov na zabezpečenie koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko, 
• náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
• náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
• náklady na poistenie diela, t.j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 
• náklady na colné a dovozné poplatky, 
• náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
• náklady  spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 
• náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých 

podmienkach a v nepriaznivom počasí, 
• náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby, 
• náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí, 
• náklady  spojené s prípravou  staveniska,  prípadným vytýčením  IS a ochranou 

staveniska. 

3.5 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch : 
a. vlastných chýb; 
b. nepochopenia súťažných podmienok, súťažných podkladov a údajov vo výkaze 

výmer; 
c. nedostatočnej prípravy ponuky; 
d. nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela; 
e. zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 
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3.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, 
konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli 
predložené : 

• výkaz výmer; 

• súťažné podmienky (podklady). 

3.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela 
použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej 
dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o 
ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo 
vykazuje iné vady a nedostatky. Zámena materiálov a výrobkov oproti projektovej 
dokumentácii môže byť zrealizovaná po odsúhlasení projektantom a stavebným dozorom 
objednávateľa, zápisom do stavebného denníka na základe písomného súhlasu  
oprávnenej osoby v zmysle  tejto zmluvy. Zhotoviteľ  berie na vedomie, že každá zmena 
diela aj zámena materiálu, musí byť  najskôr odsúhlasená Riadiacim orgánom pre 
operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  a preto sa zaväzuje  
poskytnúť  objednávateľovi maximálnu súčinnosť. Tento postup pri zmenách sa však 
netýka zmien, ktoré vyplývajú z práva uchádzača vo verejnom obstarávaní nahradiť 
konkrétny výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že tak uchádzač urobil už v ponuke, ktorú predložil verejnému 
obstarávateľovi pri zadávaná zákazky, na základe ktorej sa uzavrela táto zmluva a ak táto 
zmena je už odzrkadlená v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

3.8 V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu 
predmetu diela len na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný 
odovzdať zhotoviteľovi  projektantom vypracovaný a stavebným dozorom odsúhlasený 
súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe 
č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť naviac práce z dôvodu neobsiahnutia 
príslušnej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 3.9 
s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykalkulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ 
a táto nesmie prekročiť jednotkovú cenu podľa aktuálne platného cenníka programu 
CENKROS plus, modul Investor. Zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve  po 
dohodnutí novej ceny a súhlase v prípade, ak je to potrebné aj Rady Úradu pre verejné 
obstarávanie. 

3.9 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 3.8: 
a. zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby zhotoviteľa, uplatnenie 

normatívov zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom; 
b. ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň 

obstarania, ktoré zdokladuje účtovnými a podpornými dokumentmi od podzhotoviteľov 
(subdodávateľov) a doloží k príslušným faktúram predložených objednávateľovi; 

c. ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v 
špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov. 

 
3.10 Keď sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné: 

   - keď nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole tak platí jednotková 
cena, uvedená v ponukovej cene výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ 
neocenil, ale sú súčasťou celkovej ceny diela.  

 
3.11 V prípade, že sa pri realizácii vyskytnú nepredvídané práce naviac, ktoré nebolo možné 

pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy,  je nutné s tým 
oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred 
odsúhlasené objednávateľom a potvrdené oprávnenými  osobami v zmysle tejto  zmluvy. 
Zhotoviteľ vyhotoví protokol prác a dodávok naviac, ku ktorému sa vyjadrí stavebný 
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dozor objednávateľa. Ak má protokol vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. 
Ocenenie prác naviac vo výkaze výmer, ktorý odsúhlasí stavebný dozor a objednávateľ 
je zhotoviteľ povinný vykonať podľa bodu 3.8 resp. 3.9 a 3.10. 

 
Čl. IV 

ČAS PLNENIA 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s harmonogramom výstavby postupu prác 
vypracovaný zhotoviteľom, ktorý po schválení zmluvnými stranami sa stane 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2.  
Začatie (odovzdanie staveniska): do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
Lehota uskutočnenia: 30 dní odo dňa odovzdania staveniska. 

      Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte  
      pred dojednaným časom.  

 
4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku 
omeškania s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 4.1. 

4.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp 
harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 a viac pracovných dní alebo 
nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 4.2, 
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.  

4.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 4.1 má objednávateľ 
právo žiadať okrem sankcií uvedených v čl. VIII, bod 8.1,bod 8.3 aj náhradu vzniknutej 
škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi /zápisom do 
stavebného denníka/ primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ 
nezhotoví dielo ani v tomto dodatočnom čase, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.  

4.5 Dodržanie termínov podľa bodu 4.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností 
objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie došlo k prerušeniu vykonávania 
diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu 
jeho vykonávania. 

 
 

Čl. V 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1 Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúr. Zhotoviteľ vystaví 

a odošle objednávateľovi faktúry v piatich vyhotoveniach spolu s uvedenými prílohami 
v rovnakom počte. Prílohy k faktúre: 
 Krycí list  a Súpis vykonaných prác, pričom položky súpisu vykonaných prác vrátane  

uvádzaných jednotkových cien položiek  musia byť  v súlade  s položkami prác  (resp. 
tovarov alebo služieb)  uvedenými  vo  výkaze výmer ako neoddeliteľná  súčasť  
schválenej  zmluvy  o dielo.  V prípade viacerých faktúr týkajúcich sa toho istého 
objektu nie je možné v súpise vykonaných prác uvádzať kumulatívne údaje so 
započítaním  predchádzajúcich faktúr. Krycí list a Súpis vykonaných prác obsahuje 
obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, 

 Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach potvrdený podpisom a pečiatkou 
zhotoviteľa, 

 Kópie príslušných certifikátov a osvedčení,  
 Rekapitulácia 
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 Kópie stránok Stavebného denníka prislúchajúce k obdobiu, ktoré je deklarované vo 
faktúre 

  
Súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom musí byť zostavený prehľadne, 
dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s položkovitým rozpočtom 
stavebných objektov.   
 
Spôsob fakturácie : 

      Faktúru bude zhotoviteľ vystavovať po vykonaní prác v rozsahu  100% zmluvnej ceny v 5 
origináloch. 

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru po vykonaní prác celého predmetu zmluvy. Faktúru zhotoviteľ 
vystaví len v prípade písomného odovzdania a prevzatia celého predmetu zmluvy bez vád 
a nedorobkov. V prípade, že v konečnom protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy podľa čl. 7.4 budú uvedené vady a nedorobky, faktúra bude vystavená až po 
podpísaní zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov. Zhotoviteľ predkladá súpis 
vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, 
podľa prílohy č.1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa objednávateľ vyjadrí do 
siedmich dní. V prípade, ak sa v tejto lehote objednávateľ k súpisu vykonaných prác 
a dodávok nevyjadrí, považujú sa súpis vykonaných prác a dodávok za odsúhlasené. .Ak 
má súpis vykonaných prác a dodávok vady, vráti  objednávateľ súpis vykonaných prác 
a dodávok zhotoviteľovi na   prepracovanie. Po odsúhlasení súpisu vykonaných prác 
a dodávok objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru v piatich  
vyhotoveniach a doručiť ju objednávateľovi na preplatenie. Číslo bankového účtu 
zhotoviteľa na faktúre musí byť rovnaké ako je číslo účtu uvedené v tejto zmluve. 

5.3 Súpis vykonaných  prác svojim podpisom potvrdzuje  zástupca zhotoviteľa a stavebný 
dozor objednávateľa. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §-u 340b zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov na lehote splatnosti  faktúr 30 dní  odo dňa  jej doručenia  
a zaevidovania v podateľni  objednávateľa v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne 
nedostatky. V prípade, že  objednávateľ v priebehu predbežnej finančnej kontroly (vecná 
kontrola) zistí že, faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti 
daňového dokladu a náležitosti uvedené v bode 5.1 a 5.6, objednávateľ ju vráti na 
doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry alebo iného 
požadovaného účtovného alebo podporného dokumentu objednávateľovi.  

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúra 
bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, ktoré budú opatrené 
pečiatkou a podpisom  stavebného dozoru objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony, 
dodávky a montáže. 

5.6 Faktúry budú obsahovať najmä tieto údaje : 

 označenie diela  

 číslo zmluvy 

 číslo faktúry a označenie druhu faktúry, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje 
fakturovať 

 Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané faktúrové dodávky a práce 

 deň zdaniteľného plnenia 

 deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

 variabilný symbol faktúry 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
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 fakturovaná základná čiastka bez DPH, sadzba DPH v percentách, čiastka DPH a      
celková   fakturovaná suma s DPH  

 meno osoby, ktorá faktúru vystavila 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

Platba sa uskutoční na základe predloženia daňového dokladu – faktúry, ktorá musí 
spĺňať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 

5.7 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň vydania platobného príkazu banke 
na odoslanie príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 
 
 

Čl. VI 
PODMIENKY  ZHOTOVENIA DIELA 

 

6.1  Odovzdanie staveniska: 

6.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, spolu s právoplatnými povoleniami a 
rozhodnutiami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom 
denníku.  

6.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy a zároveň zakladá objednávateľovi právo na 
zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z ceny diela za každý, aj 
začatý deň omeškania s prevzatím staveniska (a to popri nároku na náhradu škody, 
ktorý ostáva zachovaný v plnej výške). 

6.1.3 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy a najmä 
s ohľadom na to, že vykonáva dielo pre objednávateľa aj počas obvyklej prevádzky, 
ktorý vykonáva činnosť v súlade s účelom na ktorý bol zriadený. Túto skutočnosť 
berie zhotoviteľ na vedomie  a zohľadňuje oprávnené záujmy objednávateľa a 
v prípade potreby upraví aktuálny harmonogram prác. Zhotoviteľ vypracuje 
predpokladaný vecný, časový a finančný harmonogram stavby tak, že zohľadní aj 
oprávnené záujmy objednávateľa na financovanie prac.  

6.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje  zabezpečiť dodržiavanie všetkých právnych predpisov za 
účelom predchádzania vzniku škôd na majetku, zdraví a životoch osôb, najmä na 
zdraví, životoch a majetku zamestnancov objednávateľa, zamestnancov a všetkých 
tretích osôb, ktoré v súvislosti s činnosťou objednávateľa majú vstup do areálu a 
budov objednávateľa a ktoré by súviseli s prácami vykonávanými na diele.        

6.1.5 Zhotoviteľ si zabezpečí miesta odberov energií, pričom náklady za odbery energií 
znáša  zhotoviteľ /vrátane inštalácie podružného merania/. 

6.1.6 V prípade činností nad (pod) jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa  
pokynmi dotknutých správcov sietí. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie 
IS a v prípade porušenia ich na vlastné náklady i uvedie do pôvodného stavu 
a znáša dôsledky. 

 

6.2  Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
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6.2.1 Odovzdať pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov 
potrebné  na zhotovenie diela. 

6.2.2 Sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k 
zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dni, inak sa má za to, že s 
obsahom zápisu súhlasí. 

        Objednávateľ je oprávnený: 

6.2.4 Kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že 
zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 
zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto 
požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

6.2.5 Kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie 
technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce /o. i. 
alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod./ v intervale  14 dní formou kontrolných 
porád/dní stavby, ktoré bude zvolávať stavebný dozor  formou elektronickej 
komunikácie - emailom . Z kontrolných porád/dní  spíše na mieste záznam  stavebný 
dozor. Záznamy z kontrolných porád /dní stavby sa považujú za neoddeliteľnú 
súčasť stavebného denníka. 

6.3   Povinnosti zhotoviteľa  
Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

    6.3.1  Predložiť objednávateľovi pri podpise zmluvy zoznam známych podzhotoviteľov 
(subdodávateľov) ku dňu podpisu zmluvy, zabezpečených na uskutočnenie 
stavebných prác diela s percentuálnym vyjadrením podielu poddodávok 
(subdodávok) na  celkovej cene stavebných prác a ich špecifikáciou. Zhotoviteľ 
písomne oznámi objednávateľovi,  vždy najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 
v ktorom má zmena podzhotoviteľa nastať každého podzhotoviteľa (subdodávateľa), 
ktorého v čase platnosti zmluvy, na realizáciu prác vyplývajúcich zo zmluvy 
zazmluvní. Zhotoviteľ zároveň s predložením zoznamu podzhotoviteľov 
(subdodávateľov) objednávateľovi, ako i pri každej zmene alebo doplnení 
podzhotoviteľa (subdodávateľa) do zoznamu podzhotoviteľov (subdodávateľov) 
v priebehu realizácie diela predloží objednávateľovi čestné vyhlásenie, že každý 
podzhotoviteľ (subdodávateľ) spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a Zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Bližšie podrobnosti o zmene podzhotoviteľov sú uvedené v bode 6.3.16 tejto zmluvy. 

   

6.3.2 Viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník osobitne pre každé 
stavenisko, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
zhotovenie diela v zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
MŽP SR č.453/2000 Z. z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného 
zákona a predkladať stavebný denník stavebnému dozoru objednávateľa denne. Po 
celú dobu zhotovenia diela musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.  

6.3.3 Dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom po dohode so zodpovedným 
pracovníkom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela. 

6.3.4 Sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 
troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

6.3.5 V priebehu realizácie diela  v odôvodnených prípadoch má právo aj sám z vlastného 
podnetu zvolávať  kontrolné porady/dni, ktoré inak pravidelne zvoláva stavebný 



SPOJENÁ ŠKOLA Hanušovce nad Topľou                                                            „Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

Strana | 53  

 

dozor spravidla 1x za 14 dní za účasti poverených zástupcov objednávateľa 
a projektanta. 

6.3.6 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí 
diela, vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela  písomne v stavebnom 
denníku a zároveň vyhotoviť fotodokumentáciu zakrývaných prác. Z dôvodu 
operatívnosti v zápise oznámi vopred  a v primeranom predstihu predpokladanú 
hodinu a deň kontroly zakrývaných prác. 

6.3.7  V súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na 
nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej spôsobilosti. 

6.3.8 Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
dielo riadne, ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela, tak aby objednávateľ mohol 
odstrániť uvedené prekážky.  

6.3.9 Zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania 
diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí ochranu staveniska, 
zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po 
výjazde vozidiel zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na 
dobu realizácie stavebného diela.  

6.3.10 Na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly 
jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác, požadovaných objednávateľom, spadá 
do postupu, definovaného v čl. III. v bodoch 3.8, 3.9. a 3.10. 

6.3.11 Počas výstavby neznížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú 
tvoriť súčasť stavby. 

6.3.12 Počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné 
podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s 
nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických 
noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité 
materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný 
pre Slovenskú republiku. 

6.3.13 Udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok 
na mieste realizácie predmetu zmluvy /stavbe/ a zabezpečí koordináciu svojich 
zhotoviteľov. 

6.3.14 Pri uskutočňovaní diela nepoužívať materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo 
konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. Inak znáša následky z toho vyplývajúce. 

6.3.15 Prípadnú zmenu podzhotoviteľa v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom 
objednávateľa. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, 
prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu podzhotoviteľa za podstatné porušenie 
zmluvy. V prípade zmeny podzhoviteľa je zhotoviteľ povinný dodržať pravidlá pre 
zmenu podzhotoviteľa tak, ako boli uvedené v súťažných podkladoch, kde bolo 
uvedené najmä nasledovné: Pravidlá pre zmenu podzhotoviteľov počas plnenia zmluvy: 
V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom má zmena podzhotoviteľa nastať oznámiť verejnému 
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obstarávateľovi zmenu podzhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: 
podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných podzhotoviteľov 
a predmety poddodávok a čestné vyhlásenie, že každý podzhotoviteľ spĺňa alebo 
najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Platí teda to, že podzhotoviteľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, 
musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo 
si v prípade pochybností môže overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si 
potrebných dokladov podľa § 26 a § 26a, príp. § 128 zákona o verenom obstarávaní. 
V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa podzhotoviteľov alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny podzhotoviteľa alebo využitie podzhotoviteľa, ktorý 
nespĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny 
predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to 
aj opakovane. 

6.3.16 Zhotoviteľ je povinný doložiť statický posudok /statický výpočet/ podpornej konštrukcie 
/lešenia a pod./ vypracovaný odborne spôsobilou osobou /odbor statika/.  

6.3.17 Pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti lešení alebo 
technických zdvižných konštrukcií a zároveň takúto kontrolu robiť vždy minimálne 1x 
mesačne. V prípade zistenia nedostatku tento urýchlene odstrániť. O vykonanej 
mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného denníka. 

6.3.18 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť 
zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ 
povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, 
prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný 
zabezpečiť ich okamžité vyčistenie. 

6.3.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený opustiť stavenisko a ani zastaviť práce okrem prípadov, 
podľa § 46a ods. d) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, alebo keď bezprostredne 
hrozí v miestach zhotovenia diela živelná pohroma. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie  zmluvných podmienok, ktoré zakladá 
objednávateľovi právo na odstúpenia od zmluvy. 

  
6.3.22    Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu 

začatia až do termínu ukončenia celej stavby - diela: 
 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi 

alebo nedbalosťou zhotoviteľa, 
 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo 

jeho nedbalosťou: 
 komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku; 
 poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby. 

 
6.3.23 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom 

objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou 
spoločnosťou, s ktorou je príslušná poistná zmluva dojednaná. 

 
6.3.24 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je povinný zhotoviteľ potrebné 

poistné zmluvy predĺžiť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela a toto 
predĺženie poistných zmlúv preukázať   najneskôr do 3 dní po ich predĺžení. 
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6.3.25 Zmenu resp. doplnenie poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 

objednávateľovi  včas t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy. 
 
6.3.26  Zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

dokladuje originálom alebo úradne overenou kópiou potvrdenia príslušnej poisťovne o 
uzavretom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo o 
poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, vyplývajúcu z podnikateľského rizika pri 
realizácii diela, a to minimálne vo výške zmluvnej ceny.  V prípade, že zhotoviteľ 
v uvedenej lehote 5 pracovných dní nepredloží objednávateľovi originál alebo úradne 
overenú kópiu potvrdenia príslušnej poisťovne o uzavretom poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo o poistení zodpovednosti za škodu 
podnikateľa, vyplývajúcu z podnikateľského rizika pri realizácii diela, a to minimálne vo 
výške zmluvnej ceny, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má 
právo od zmluvy odstúpiť. 

 
6.3.27 Všetky náklady na poistenie v zmysle tohto článku zmluvy sú zahrnuté v cene za 

vykonanie diela. 
 

Čl. VII 

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE DIELA 

 
7.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi 

na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je 
zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní 
vopred. 
 

7.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady uvedené v Čl. II. 
bod 2.3. V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, 
má sa za to, že dielo má vady. 

 
7.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od 

zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela uvedených 
do pôvodného stavu alebo upravených podľa projektu tak, aby bolo možné dielo riadne 
prevziať a užívať. 
 

7.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 
má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

 
7.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 

ktorého pripraví zhotoviteľ. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotoví zhotoviteľ v dvoch 
origináloch odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a z ktorých po jednom originály obdržia obidve 
zmluvné strany.  

 
7.6 Prevzatie predmetu diela nemôže byť v žiadnom prípade nahradené predčasným 

užívaním, uvedením do prevádzky alebo rozhodnutím o povolení užívať zariadenie, 
alebo oznámením zhotoviteľa o ukončení diela. 
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Čl. VIII 
SANKCIE 

 
8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu: 

a. vo výške 1 % (slovom: jedno percento) z celkovej ceny diela, podľa čl. III  bodu 3.1. za 
každý, aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas 
najviac však vo výške 100 % z celkovej ceny predmetu zmluvy. 

b. 200,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote na 
zhotovenie diela dohodnutej v čl. IV bod 4.1 tejto zmluvy. 

c. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady a nepodarky v termínoch 
uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, alebo v dohodách 
o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe, alebo ak tieto termíny nebudú 
v týchto dokumentoch dohodnuté, tak v lehotách uvedených v tejto zmluve, tak 
objednávateľ môže vyúčtovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR, slovom sto eur, za každú vadu ale o nepodarok za každý 
kalendárny deň omeškania zhotoviteľa s ich odstránením, až do doby ich skutočného 
odstránenia. 

 
8.2  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, 

má   zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 5 % z dlžnej sumy ročne. 
 
8.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 100,- EUR  za 

každý, aj začatý deň omeškania  s plnením  čiastkových termínov uvedených 
v harmonograme výstavby. 

 
8.4  Zmluvnými pokutami podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  

vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak 
vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty (t. z. nárok na náhradu škody je 
zachovaný v plnej výške). 

 
 

Čl. IX 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
9.2 Dielo má vady ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa čl. VII bod 7.2 a čl. II. bod 2.3 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 
 

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 
vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten 
na ich použití písomne trval. 
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9.4 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná lehota 
začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, 
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 
9.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom 
alebo e-mailom a zároveň listovou zásielkou. 

 
9.6 Na vyzvanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne počas záručnej doby 

odstrániť na svoju zodpovednosť a náklady všetky vady a nedostatky predmetu diela, či 
už vznikli chybou konštrukcie, chybným projektom ,vykonaním dopravy, montážou alebo 
použitím vadného alebo nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý 
zhotoviteľ zodpovedá. 

 
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr však do 1 

pracovných dňa od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 9.5 a vady odstrániť v čo 
najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne, pokiaľ sa 
nedohodnú inak, tak v lehote do 3 pracovných dní. Podľa voľby objednávateľa budú 
vady buď odstránené opravou, výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá primeraná 
zľava vyjadrujúca i výšku škôd spôsobených týmito vadami objednávateľovi. V prípade, 
že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohody, bude určená nezávislým súdnym 
znalcom určeným objednávateľom. V prípade omeškania  s ktoroukoľvek uvedenou 
lehotou má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- €, za každý aj začatý 
deň omeškania. 

 
9.8 Ak zhotoviteľ neodstráni riadne reklamované vady diela v lehote určenej podľa článku 

IX. ods. 9.7., tejto zmluvy môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny 
premetu diela, alebo má právo po predchádzajúcom písomnom oznámení zhotoviteľovi 
,dať odstrániť vady predmetu diela tretej osobe. Objednávateľ má v takomto prípade 
právo použiť na úhradu primeranej zľavy z ceny premetu diela  alebo na úhradu 
vynaložených nákladov, potrebných na odstránenie vád diela treťou osobou, 
prostriedky zo zádržného, uvedeného v článku V. ods. 5.8. tejto zmluvy. 

 
9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prednostne odstraňovať vady mimo prevádzkového času tzn. 

mimo času keď je dielo prístupné pre verejnosť, pričom bude znášať všetky náklad 
spojené so sprístupnením miesta plnenia premetu diela resp. v prípade, že nie je 
možné vady odstrániť mimo prevádzkového času zaväzuje sa znášať náklady, ktoré 
v súvislosti s obmedzením prevádzky objednávateľovi vzniknú. 

 
9.10 Záručná doba na reklamovanú časť predmetu diela sa predlžuje o dobu počínajúc 

dátumom uplatnenia oprávnenej reklamácia a končí dňom odstránenia vady. 
 

9.11 Pred uplynutím 24-mesačnej záručnej doby bude na základe výzvy zhotoviteľa 
vykonané komisionálne vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistenie, či boli 
odstránené doteraz reklamované vady a nepodarky. Jednanie zvolá zhotoviteľ 
v poslednom mesiaci pred uplynutím záruky. Z tohto komisionálneho riadenia bude 
vyhotovený protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Vyhodnotenie 
a potvrdenie o odstránení všetkých vád v tomto protokole, je nutnou podmienkou pre 
uhradenie II. Splátky zádržného zhotoviteľovi podľa článku V. ods. 5.8. písm. b) tejto 
zmluvy. 
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Čl. X 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

 
 

Čl. XI 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
11.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 
 
11.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa bodu 3.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy. 

 
11.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 

zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. 

 
Čl. XII 

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ a zhotoviteľ nemajú právo odstúpiť od tejto 

zmluvy o dielo. 

 

Čl. XIII 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 
13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Zákona NR SR č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude pre 
objednávateľa  na vlastné náklady zabezpečovať koordinátora bezpečnosti pri realizácii 
diela osobitne pre každé odovzdané a prevzaté stavenisko. Objednávateľ  poverí  
koordinátora bezpečnosti  osobitným poverením. 

 
13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sankcie  zo strany príslušných štátnych orgánov  kontroly 

za porušenie povinností zhotoviteľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
je objednávateľ oprávnený preniesť na zhotoviteľa formou zmluvnej pokuty vo výške 
sankcie uloženej orgánom kontroly. 

 
13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje  po  nadobudnutí účinnosti tejto  zmluvy vypracovať plán 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  v súlade s ustanovením § 5 ods.2 písm. b) 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 



SPOJENÁ ŠKOLA Hanušovce nad Topľou                                                            „Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny“ 

Strana | 59  

 

požiadavkách na  stavenisko, ktorý predloží objednávateľovi v deň odovzdania 
a prevzatia staveniska. 

 
13.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy dáva  súhlas objednávateľovi  na vykonanie  kontrol  na 

požitie alkoholických nápojov počas výkonu prác na realizovanom diele.  
 

13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo svojej réžii zamestnancov osobnými ochrannými 
pomôckami pre  ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 
zhotoviteľa alebo jeho zhotoviteľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto 
prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých 
pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich dodržiavania počas 
výstavby. Počas kontroly  na stavenisku zhotoviteľ zabezpečí nevyhnutné osobné 
ochranné pomôcky  pre ochranu zdravia v dostatočnom počte aj pre účastníkov 
kontrolných porád/dní a iné kontrolné orgány. 

 

 

Čl. XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne  

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných  právnych predpisov  platných v Slovenskej republike. 
 

14.2 Zmeny a doplnenie tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne, formou dodatku k 
zmluve,  podpísaného oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom k tomu, že táto zmluva je 
výsledkom postupu verejného obstarávania  pri uzatváraní dodatkov k nej budú zmluvné 
strany  postupovať v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
14.3  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

• Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer - Cenová kalkulácia, rozpočet stavby /ocenený 
výkaz výmer/ , 

• Príloha č. 2 - harmonogram stavebných prác (vecný, časový a finančný ),  

• Príloha č. 3: Zoznam podzhotoviteľov, v ktorom bude uvedené: podiel zákazky, ktorý 

máte v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných podzhotoviteľov predmety 

poddodávok a čestné vyhlásenie, že každý podzhotoviteľ spĺňa alebo najneskôr v čase 

plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
14.4   Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých   

po  podpísaní šesť rovnopisov dostane  objednávateľ a dva rovnopisy dostane 
zhotoviteľ. 

 
14.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 

postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej 
formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena 
majúca vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi bez zbytočného odkladu ,najneskôr do  7 
pracovných dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak zhotoviteľ neurobí, 
zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu nepodstatného porušenia zmluvy. 
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Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia  zhotoviteľa, pričom 
k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. 
 

14.6 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny 
stavbyvedúceho, každá zo zmluvných strán  oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej 
zmluvnej strane doporučeným listom. V takom prípade sa bude  doručovanie odo dňa 
takéhoto oznámenia vykonávať na novú adresu. 

 
14.7 Všetky informácie, vrátene listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto zmluvného 

vzťahu, sú považované obidvomi stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 17 
Obchodného zákonníka.  S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých 
oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov, žiadna zo strán nie je oprávnená 
použiť, alebo poskytnúť informácie o premete zmluvy o dielo, alebo jeho časti iným 
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Vzťahy a spory 
vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa 
zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným 
rokovaním. 

 
14.8 Všetka komunikácia, oznámenia alebo iné prehlásenia medzi zmluvnými stranami budú 

uskutočnené písomne a budú doručené prostredníctvom pošty ako doporučená zásielka, 
osobne alebo faxom. Pokiaľ komunikácia, oznámenie alebo prehlásenie bude 
uskutočnené poštou alebo osobne, bude sa za dátum doručenia považovať deň,  kedy 
adresát potvrdí priatie zásielky poštovému doručovateľovi alebo doručujúcej osobe, faxom, 
bude sa za dátum prijatie považovať dátum odoslania faxu s potvrdenou úspešnosťou 
odoslania. Faxom nie je možné posielať odstúpenie od zmluvy. 

 
14.9 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že pošta odosielateľovi zásielku alebo inú 

písomnosť zaslanú na správnu adresu ako nedoručiteľnú vráti z akéhokoľvek dôvodu, 
považuje sa zásielka za doručenú 3 deň po jej odoslaní. 

 
14.10 Pokiaľ objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi písomnou formou inak, všetku 

komunikáciu, oznámenia alebo prehlásenia určené pre objednávateľa je nutné smerovať 
na adresu objednávateľa uvedú v záhlaví tejto zmluvy. 

 
14.11 Pokiaľ zhotoviteľ neoznámi objednávateľovi písomnou formou inak, všetku 

komunikáciu, oznámenia alebo prehlásenia určenú pre zhotoviteľa je nutné smerovať na 
adresu zhotoviteľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy. 

 
14.12 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenia nahradia 
ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzujú. 

 
14.13 V prípade, že táto zmluva bude preložená do cudzieho jazyka, je v prípade rozporu vo 

výklade jazykových verzií slovenská verzia rozhodujúca. 
 
14.14 Zhotoviteľ je povinný k zmluve o dielo priložiť elektronickú verziu podrobných rozpočtov 

/ vo formáte MS Excel/, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu 
týchto podrobných rozpočtov, ku ktorej dôjde počas realizácie diela. 

 
14.15 Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy 

nastane deň po dni jej zverejnenia podľa príslušných predpisov. 
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14.16    Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej 
vôle, nie v tiesni a lebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich 
dostatočne jasná, zrozumiteľná a že si ju riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz 
záväznosti a súhlasu ju podpisujú. 

 
 
 
 
V Hanušovciach nad Topľou, dňa   
  
 
 
 
 

                    V  ......................, dňa   
      

Za objednávateľa :                        Za zhotoviteľa : 

 
 
..............................................             .............................................. 
Mgr. Ľubomír Mitráš 
     Riaditeľ školy 
 
(V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak 
bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú 
fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným 
obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne) 

 
Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer (kalkulácia ceny) 

 

Príloha č. 2 - harmonogram stavebných prác  

 

Príloha č. 3: Zoznam podzhotoviteľov pre túto zákazku v ktorom bude uvedené: podiel 

zákazky, ktorý máte v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných podzhotoviteľov predmety 

poddodávok a čestné vyhlásenie, že každý podzhotoviteľ spĺňa alebo najneskôr v čase 

plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 


